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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUJS DO PIAUÍ - PI 

CNPJ NI. 01.S19.467/0001-<IS 
Av. luls Borges de Sousa, 660 - Centro - Fone: (o• •89) 3434-0001 

CEP 64638-000 a São lul, do Piauí -PI. 

TERM O DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DISP 007/2020 

RECO BEÇO e RATfFICO a dispe11S8 de Licitação fundamentada no Art. 4º, da, 

Lei nº 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o 

Pareçcr da Procurador Jurídica Municipal, acostado aos autos, para a "AQUISIÇÃO DE 

MÁSCARAS PARA ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE ENFRE TAMENTO A 

PA DEMIA DO CORO A viR US-COVID-1 9", cm favor da cmpres ,: R & G Distribuidora de 

ProdutO! HHpitalares Ltda, com ·o valor total de RS 1.500,00 (um mil e quinbetos reais), a ser 

adquirido de forma parcelada e na confonnada com as cláusulas do contrato, de acordo com a 

necessidade, sendo que somente serão pagos as quantidade fornecidas e faturadas conforme a 

necessária para atendimento do objetivo, podendo ser adquiridos todos os itens cotados ou partes. 

dos mesmos, dependendo da demanda, a quantidade restante caso tenho no final do contrato ou 

saldo para aquisição, nã? tem esse órgão obrigação da, compra. tratando sim essa dispensa de uma 

previsão que poderemos ser necessários a aq uisição até 30 (trinta) dias. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Nº 8.666/93. detcnnino a 

publicação desta RATfFIÇAÇÃO no lugar de costume, para que se prodU7.8 seus jurfdicos e legais 

efeitos. 

Raimundo Ren 

l, 07 de maio de 2020. 

enJe de Araújo Sousa 
o Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI 
CNPJ N R. 0 1. 5 19.467/0001-0S 

Av. Lufs Bo rges de Sousa., 660 - Centro - Fone : (O• •sg) 3434-0001 
CEP 64638-000 ~ São lu ls do Piauí - PI. 

EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº OISP _ 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº DISP 007/02020 

LICITAÇÃO - D ispe nsa de Licitação Nº 007/2020 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de S ão Luís do Piauí. 

OBJETO: AQUIS IÇÃO DE MASCA RAS PARA ATENDIM ENTO AS 
M EDIDA S DE ENFRE NTAMENTO A PANDEMIA DO CO RONAVIRUS· 
COVI D-19. 

CONTRATADA: R & G Distribuidora de Produtos Hospitalares Lida 

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.500,00 (um mil e q uinhetos reais) 

ELEMENTO DE DESPESA : 33.90.30 

FONTE DE RECURSO: T RANSFERÊNCIA FUN DO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de maio de 2020 

· PRAZO CONTRATUAL 30 (trinta) dias. 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA 
CNPJ 01. 6 1 2 .. 608/0001-30 
Auoil S:llio P,11ulo, 611 - CEP 64,243 -000 
SÃO JOÃO DA FRONTE IRA - PI 

DECRETO N º 02912020 

uDispõe sobre nova extensão de prazo de medjdas 

temporárias de suspensão de atividades., a sere.m. 

ma.ntidas no a.mbito do Munic ípio de São João d ai 

Fronteira - PI, para a prevenção e enfrentamento d ai 

emergência de saúde pública decorrente do novo 

coronavlrus - COVID-19, em consonancia com as 

medidas adotados pelo Governo do Estado do Piaut, 

através do Decreto n• 19.044, de 22 de junho de 2020, e 

dá outras providê ncias/ ' 

0 PREFEITO MUNTCJPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA, ESTADO DO PIAut, 

no us o das atribuições que lhe confere a Lei Org:lnica do Municfpio; 

CONSIDERANDO a manutençao de agravamento da crise de saúde pública no 

Brasil, com reflexos d.i.retos nos Estados e Municlpios, em d ecorrência da pande.mia d e 

doença infecciosa virai respiratória_, causada pelo novo coronavfrus (COVID-19),. 

necessitando a intensificaçã o, a cada dia, da.s ações cmcrgcnciais da Prefeitura de São 

Jo~o da I'rontcira - PJ; 

CONSIDERANDO, as medidas anunciadas pelo Governador do Estado do 

Piau.f, conforme Decreto nº 19.044, de 22.06.2020, baseada nas recomendações do Comitê 

de Operações Especiais (COE), que d eterminou a prorrogaçã o d e suspensão d e 

atividades consideradas não essenciais, no Estado do Piauf, até o dia 06.07.2020, coo1. 

reabertura gradual posteriormente; 

DECR ETA: 

Art. 1 • - Ficam prorrogadas as vigências dos Decre tos Municipais n º 008/2020 e 

010/2020, até o dia 06 de julho de 2020. 

Art. 2º - A suspensão d e atividades a que se refere o art. '1!', do Decreto n" 
010/2020, n ão se aplica aos seguintes estabelecimentos: 

1- me rcados, supermercados, mercearias., açougues, frutarias e-
distribuidoras de alimentos, que d everão adotar providências de evitar aglomeração de· 
pessoas, mantendo-se distância mfnima d e 02 (dois) m e tros e ntre as pessoas; 

ll - farmácias e drogarias; 
m - postos revendedores d e combustfveis; 
IV - dislribuidoras de gás; 
V - lojas d e venda exclusiva de ág-ua mineral; 
VI - padaxias~ ficando proibido o co.nslW.\O d e alimentos no local; 
VII - ~rviço de limpeza urbana e, cole-ta de- lixo; 
VIII - hotéis e pensões, com atendimento exclusivo dos hóspedes, sendo vedado 

o funcionamc-n to das á reas com uns e todas as refeições devem ser ~rvidas 
xcl us ivam nte no quarto; 

rx - Serviços financei ros, in lusive lotéricas, devendo ser respeitado 
cumprido um l imite m áximo para acesso d e ])1...~soas e dista ncia mrn_ima d e 2m (dois 
m e tros) e ntre as pessoas; 

X - Serviços fu nerá rios; e 
Xl - Servi,;os do setor de constru,;lio civil, obras e/ ou reformas. 

Par.igrafo primeiro - As atividades d e bares, restaurantes, lanchonetes e pizzadas, 
poderlio funcionar somente com o sistema de entrega a domicilio (delivery); 

Parágrafo segundo - Fica autorizada o funcionamento de igrejas, templos religiosos, 
com lotaçJlo má xima de 30 % (trinta por cento) da capacidade total do espaço do local 
onde se rea lJza a atividade, devendo o responsável pela a tividade assegurar o uso d « 
máscara e álcool gel para higienização; 

Parágrafo Terceuo - Lava jato, oficinas mecânicas, lojas de variedades, lojas de móveis e· 
e letrodomésticos e comércio atacadista e/ou varejistas no geral, poderi'lo funcionar 
durante um turno único de 06 (seis) horas diárias, devendo comunicar prev iamente o 
horario d e funcionamento à vigilancia sanitária e seguindo orie ntações sanitárias. 

Parágrafo Quarto - Clfnicas, consultórios médicos/ odontológicos e salões d e beleza, 
poderilo funciona.r com horá.rios previan,ente agendados para atendin,entos 
individuais. 

Art. 3• • Fica mantida a suspensao das aulas presenciais na rede municipa l de ensino até 
o dia 31.07.2020. 

Parágrafo único • A Secre taria Municipal de Educação fica autorizada a adotar 
atividades pedagógicas a lte rnativas, sem a presença d e alunos e Professores nas 
d epend ncias das U nidad es Esco la res, como medida d e ev itar prejulzos à aprendizagem 
do al u nado no perlodo letivo. 

Art. 4 ° • Fica mantido a suspensão do atendimento administrativo presencial nas 
Secretarias e demais órgãos da Administração Pública M u nici pal, cujos titulares 
permanecer o en, atendio,ento por meio de tecnologias que pe.rmüa_m a s ua realização à 
distancia (/tome office), p a ra a lendi_mento, no ambito de suas competências. 
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16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


